
Orde van Dienst  - PKN Woensdrecht, 28 juni 2020. 

Voorganger: ds. H. de Bie 

Organist: dhr. P. de Kam 

Aanvang: 09.45 uur  

 

VOOR de DIENST 

 

orgelspel we bereiden ons in stilte voor op de dienst  

 

woord van welkom  

 

aansteken van de kaarsen (door de ouderling)  

openleggen van de bijbel (door de voorganger) 

 

DIENST van het VOORWOORD  

 

Psalm 150-A  1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

 2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 

 3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 

 4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

 

Groet en Beginwoorden  

 

Lied 825:  ‘De wereld is van Hem vervuld’    

Youtube 
1. De wereld is van Hem vervuld, 

die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 

 
 5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/de-wereld-is-van-hem-vervuld/POMS_EO_15413664?cHash=e62ece5077909652e6a2f6eeef6efeb1


in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 

 8. God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de Ongeëvenaarde. 

 

 

Smeekgebed 

 v: …………… zo bidden wij (één of meerdere keren) 

A. zeggen:                                                                                                                                                                                            

Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!                                                                                                                     

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  

 

Gloria Lied 146-C:  1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! halleluja! 

 
 5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade verlerlei. 
Halleluja! halleluja! 

 

 

DIENST van het WOORD  

 

gebed bij de opening van de Schriften:  

 

Schriftlezingen:  Exodus 15: 1-7;  10-16;  18 en 19;  22-25;  27 

                             Johannes 4: 10, 13 en 14 

 

 

Lied 653: 1, 3 en 7   1. U kennen, uit en tot U leven, 
verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 



 
 3. Gij zijt het water ons ten leven; 

de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
Zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 

 7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

Uitleg en Verkondiging  

 

Lied 943   1.   God gaat zijn ongekende gang 
 vol donk're majesteit, 
 die in de zee zijn voetstap plant 
 en op de wolken rijdt. 
 
2.   Uit grondeloze diepten put 
 Hij licht, en vreugde uit pijn. 
 Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
 zijn wil is souverein. 
 
3.   Geliefden Gods, schept nieuwe moed, 
 de wolken die gij vreest, 
 zijn zwaar van regen overvloed 
 van zegen die geneest. 
 
4.   Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? 
 Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
 Zijn duistere voorzienigheid 
 verhult zijn mild gelaat. 
 
5.   Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
 wordt klaar van uur tot uur. 
 De knop is bitter, is begin, 
 de bloem wordt licht en puur. 
 
6.   Hoe blind vanuit zichzelve is 
 het menselijk gezicht. 
 Godzelf vertaalt de duisternis 
 in eind'lijk eeuwig licht. 
 

 

Geloofsbelijdenis 

Psalm 89: 1  ‘Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied’ 

 1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 



Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende 
geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

 

DIENST van het ANTWOORD 

 

dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

 

mededelingen collectedoelen 

eerste collecte: Diaconie KIA 

tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 

 

 

Lied 904 “ 
(YouTube, Nederland zingt) 

1. Beveel gerust uw wegen 
al wat u 't harte deert 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan 
 

 3. Laat Hem besturen, waken 
't is wijsheid wat Hij doet 
Zo zal Hij alles maken 
dat ge u verwond’ren moet 
als Hij, die alle macht heeft 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft 
waarom gij thans nog schreit 
 

 5. Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast 

 

 

Zegen 

v: …………………….  

A zeggen: AMEN 

collecten – bij de uitgang orgelspel 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/140925-04A_Beveel_Gerust_Uw_wegen.mov/POMS_EO_1386738?cHash=002e2996cb01136f345e3b95aafe9d20

